
Een nieuwe versie van de DJControl Instinct-controller 

2-decks DJ-controller 
• 2 drukgevoelige jogwielen 
• Knoppen voor het mixen bevinden zich in het midden en voor het bedienen van de afzonderlijke 

decks aan de linker- en rechterkant 
 
Ingebouwde audio-uitgangen voor de mix en voor het previewen van tracks 
• Mixen: 2 tulpuitgangen + 3,5 mm stereo mini-jack uitgang voor actieve speakers 
• Previewen van tracks: 3,5 mm stereo mini-jack uitgang voor koptelefoon 
 
Drukgevoelige jogwielen 
• Scratch net zo natuurlijk als met een vinylplaat door op de jogwielen te drukken 
• De jogwielen bedienen ook de pitchbend en het navigeren in tracks 
 
Compact en ergonomisch 
• Compact ontwerp: 26,5 x 18,7 cm 
• Voeding via USB-bus (vaste USB-kabel die niet kwijt kan raken) 
• Gewicht: minder dan 1 kg 
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Technische specificaties: 
 
2-decks mengpaneel 
•  Drukgevoelige jogwielen 
•  Knoppen voor het mixen bevinden zich in het 

midden en voor het bedienen van de 
afzonderlijke decks aan de linker- en 
rechterkant 

•  Compact ontwerp 
 
Controller met ingebouwde versterker: afspelen 
over 4 kanalen 
•  Voor het afspelen van de mix: 2 tulpuitgangen + 

3,5 mm stereo mini-jack uitgang voor actieve 
speakers 

•  3,5 mm stereo mini-jack uitgang voor het 
previewen van tracks op een koptelefoon 

Hercules®	  is	  een	  geregistreerd	  handelsmerk	  van	  Guillemot	  CorporaFon	  S.A..	  MicrosoI®	  Windows®	  Vista,	  7,	  8	  en	  8.1	  zijn	  geregistreerde	  handelsmerken	  van	  MicrosoI	  CorporaFon	  in	  de	  
Verenigde	   Staten	   en/of	   andere	   landen.	   Intel®	   en	   Core™	   zijn	   handelsmerken	   of	   geregistreerde	   handelsmerken	   van	   Intel	   CorporaFon.	   Apple®,	   het	   Apple-‐logo	   en	   Mac	   OS®	   zijn	  
geregistreerde	  handelsmerken	   van	  Apple	  Computer,	   Inc..	  Alle	   andere	  handelsmerken	  en	  merknamen	   zijn	   eigendom	  van	  de	   respecFeve	  eigenaren.	  Aan	   foto's	   kunnen	  geen	   rechten	  
worden	  ontleend.	  

DJUCED 18° DJ software 

  Gebruiksvriendelijk en krachtig 

  Mix direct 2 audiotracks 

  Sla de mix op als audiobestand 
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Minimale systeemvereisten: 
•  2 GHz-processor of sneller 
•  1 GB RAM of meer 
•  USB-poort die voeding levert 
•  100 MB vrije ruimte op harde schijf 
•  CD/DVD-ROM drive en/of internettoegang 
•  Koptelefoon en actieve stereospeakers 
 
Besturingssysteem: 
•  Microsoft Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 of 

 Mac OS® 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 op Mac Core Duo 
 

Drivers: 
Mac OS® 
•  MIDI voor besturing 
•  Core Audio voor het afspelen van audio 
Windows® 
•  MIDI voor besturing 
•  WDM en ASIO voor het afspelen van audio 
•  Samplefrequentie: 16-bits / 44,1 kHz stereo  


